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ΕΠΗΛΘΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ������ ΟΙ�ΟΝΟΜΙ�ΗΣ ��ΗΣΗΣ 200������� ΟΙ�ΟΝΟΜΙ�ΗΣ ��ΗΣΗΣ 200� ΟΙ�ΟΝΟΜΙ�ΗΣ ��ΗΣΗΣ 200� 
Η �ΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕ�ΕΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η φετινή διεκδίκηση από τον ΣΥΕΤΕ της χορήγησης bonus στους εργαζόμενους της ΕΤΕ με 
βάση τα κέρδη της Τράπεζας ήταν μια δύσκολη προσπάθεια. Ξεκίνησε πριν το καλοκαίρι και 
διήρκεσε περίπου 4 μήνες.

Ο ΣΥΕΤΕ από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί τέτοιες προτάσεις, 
με το επιχείρημα ότι οι πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό της ΕΤΕ και  την αναδιοργάνωση 
του δικτύου σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού οδήγησαν σε υπερεντατικοποίηση τους 
εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την πορεία των κερδών. 

Μετά την άρνηση του ΣΥΕΤΕ η Διοίκηση επανήλθε με νέα πρόταση σύμφωνα με την οποία το 
bonus ήταν μειωμένο κατά 25% σε σχέση με πέρσι.

Στη συνέχεια χορήγησε με δική της πρωτοβουλία bonus σε ορισμένα στελέχη (όπως 
κάθε χρόνο) το οποίο - κατά πληροφορίες μας - ήταν μειωμένο κατά μέσο όρο 20% σε 
σχέση με το περσινό.

Ο ΣΥΕΤΕ επέμενε αταλάντευτα στη θέση του ότι οι εργαζόμενοι της ΕΤΕ δικαιούνται ένα ικανο-
ποιητικό bonus παρά το γεγονός της μείωσης των κερδών της Τράπεζας.

Ακολούθησαν σκληρές και συνεχείς διαπραγματεύσεις οι οποίες τελικά έφεραν απο-
τέλεσμα.

Στη συνάντηση της Παρασκευής �3.9.2002 και μετά από διαπραγματεύσεις 4 ωρών, 
η Διοίκηση πρότεινε τελικά  bonus  το οποίο καλύπτει οριακά τη μεγάλη απόσταση που 
χώριζε τις αρχικές της προτάσεις από το περσινό  bonus.

Το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ συνεδρίασε την Πέμπτη 19.9.2002 και αποφάσισε να συμφωνήσει με την 
παραπάνω πρόταση και να προχωρήσει στην υπογραφή σχετικής Ειδικής Επιχειρησιακής Σύμ-
βασης.

΄Οπως όλοι γνωρίζετε στην πρώτη συνάντηση η Διοίκηση αρνήθηκε να ικανοποιήσει 
τη θέση του ΣΥΕΤΕ για bonus που θα ήταν ποσοστό επί των κερδών και αντιπρότεινε 
το bonus για την οικονομική χρήση του 200� να είναι μειωμένο κατά 30% σε σχέση με 
πέρσι, με το επιχείρημα ότι μειώθηκαν την ίδια περίοδο τα κέρδη της Τράπεζας κατά 



Συγκεκριμένα καταβάλλεται εφ’ άπαξ ποσό σ’ όλους τους εργαζόμενους που δεν κα-
τέχουν θέση ευθύνης ανάλογα με την ιδιότητα και το βαθμό που κατείχαν στις 3�.�2.200� 
και στα στελέχη ανάλογα με τη θέση ευθύνης που κατείχαν στις 3�.�2.200� εφόσον κα-
τείχαν τη θέση αυτή  πάνω από τέσσερις μήνες, διαφορετικά θα λάβουν αναλογία σύμ-
φωνα με την υπηρεσιακή τους κατάσταση μέσα στο 200�.

Το χορηγούμενο ποσό είναι χωρίς κρατήσεις και φορολογική επιβάρυνση και θα 
αποδοθεί ακέραιο στους συναδέλφους.	Η καταβολή των ποσών θα γίνει τις επόμενες 
ημέρες. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ο ΣΥΕΤΕ θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα τις διαπραγματεύσεις με την Διοίκηση για 
την υπογραφή ικανοποιητικής Επιχειρησιακής Σύμβασης ΣΥΕΤΕ – Διοίκησης για το 2002.

Οι διαπραγματεύσεις θα είναι δύσκολες γι’ αυτό σας καλούμε να συσπειρωθείτε γύρω από 
τον ΣΥΕΤΕ και να είστε σε αγωνιστική επαγρύπνηση προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. 

Ταυτόχρονα θα επιδιώξει να καταλήξει με την Διοίκηση σε συμφωνία ώστε το bonus 
να αποτελεί σταθερό ποσοστό επί των κερδών προκειμένου να μην υπάρχει αβεβαιότητα 
για το ύψος του ποσού που θα χορηγείται κάθε χρόνο.

Θα σας κρατάμε ενήμερους για τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων. 

																										Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

     Ο Πρόεδρος                     Η Αν. Γεν. Γραμματέας
Σταύρος �ούκος                      Λίλα Δημητριάδου

Για όσους δεν κατέχουν θέση ευθύνης
Βοηθητικό Προσωπικό και Προσωπικό Καθαριότητας     185 ευρώ
Προσωπικό έως και το βαθμό του Υπολογιστή Β΄, εισπράκτορες - τεχνίτες  220 ευρώ
Υπολογιστές Α΄ και αντίστοιχοι βαθμοί λοιπών κλάδων του Κύριου Προσωπικού  255 ευρώ
Λογιστές Β΄                                                            -//-  295 ευρώ
Λογιστές Α΄, Υποτμηματάρχες και Τμηματάρχες Β΄          -//-  365 ευρώ
Τμηματάρχες Α΄                                                     -//-  395 ευρώ
Υποδ/ντές Β΄, Υποδ/ντές Α΄ και Δ/ντές                         -//-  430 ευρώ

Για τους συναδέλφους Εισπράκτορες Α΄, Αρχιεισπράκτορες, Διαχειριστές, Τεχνίτες Α΄, Εργοδηγούς, 
Αρχιεργοδηγούς, Επόπτες θα διευθετηθεί εντός των ημερών το οριστικό ύψος του ποοσού που θα 
λάβουν. . 

Για όσους κατέχουν θέση ευθύνης
Κλιμάκιο ευθύνης 1 έως 3 905 ευρώ
Κλιμάκιο ευθύνης 4 και 5 760 ευρώ
Κλιμάκιο ευθύνης 6 και 7 655 ευρώ
Κλιμάκιο ευθύνης 8 και 9 545 ευρώ


